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NÁVRHY

Hospodářský a měnový výbor vyzývá Výbor pro ústavní záležitosti jako příslušný výbor, aby 
do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. domnívá se, že uznání Evropské centrální banky (ECB) jako orgánu unie, které neovlivní 
její nezávislost při rozhodování v oblasti měnové politiky, posílí odpovědnost Parlamentu 
a zejména jeho výboru příslušného pro hospodářské a měnové věci, kterému ECB 
odpovídá za svá rozhodnutí v oblasti měnové politiky; má za to, že současně by mělo dojít 
k posílení role Parlamentu při jmenování členů Výkonné rady ECB; domnívá se, že úloha 
ECB v boji proti poškozování finančních zájmů Evropské unie by měla směřovat k úzké 
spolupráci mezi výbory Parlamentu;

2. vítá novou konzultativní úlohu, kterou bude vykonávat v souladu s čl. 40 odst. 2 statutu 
ECB v souvislosti se změnou složení její Rady guvernérů;

3. bere na vědomí úřední uznání euroskupiny a její převládající úlohy v rozhodování 
o hospodářské politice v eurozóně; v důsledku toho považuje za nezbytné pokračovat 
ve výměnách údajů zavedených jeho výborem příslušným pro hospodářské a měnové 
věci; žádá euroskupinu a Komisi, aby objasnily, jaký  bude  mít změna dopad, pokud jde 
o prostředky a hodnocení; domnívá se, že dopad na rozpočet plynoucí z uznání 
euroskupiny by měl být posouzen rozpočtovým orgánem; 

4. je toho názoru, že vytvoření právního základu v článku 136 budoucí Smlouvy o fungování 
Evropské unie, který umožňuje přijetí hlavních směrů hospodářské politiky pro eurozónu 
a přijetí opatření posilujících koordinaci a dohled nad rozpočtovou kázní členských států, 
musí vést k tomu, že Komise tento nový základ urychleně použije a plně zapojí Parlament 
do formulování postupu a jeho zavádění; 

5. zastává názor, že možnost přijetí společných postojů a jednotného zastoupení eurozóny 
v mezinárodních finančních institucích by mělo být zavedeno neprodleně a mělo by také 
vést k tomu, že se tohoto zastoupení budou účastnit členové parlamentního výboru 
příslušného pro hospodářské a měnové věci, kteří jsou státními příslušníky členského státu 
zastoupeného v euroskupině.

6. vyzývá Komisi, aby předložila nařízení, které by Parlamentu a Radě umožnilo rozhodovat 
o opatřeních pro postup mnohostranného dohledu v souladu s čl. 121 odst. 6 Smlouvy 
o fungování Evropské unie;

7. bere na vědomí na jedné straně posílení úlohy Komise, která podle Smlouvy o fungování 
EU bude moci předkládat stanoviska přímo těm členským státům, které se neřídí hlavními 
směry hospodářské politiky nebo které ohrožují řádné fungování hospodářské a měnové 
unie, a na druhé straně zavedení řádného legislativního postupu pro přijetí podrobných 
pravidel pro postup mnohostranného dohledu, což by mělo vést ke zlepšení hospodářské 
koordinace;

8. vítá změny v článku 16 Smlouvy o ES o poskytování služeb obecného hospodářského 
zájmu, který se stane článkem 14 Smlouvy o fungování Evropské unie , zejména změnu 
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právního základu, který umožňuje definování zásad a podmínek, v souladu s nimiž mohou 
být tyto služby poskytovány, a také přijetí protokolu o službách obecného zájmu; 
současně vítá zavedení řádného legislativního postupu, který umožňuje Parlamentu a Radě 
stanovit zásady a podmínky pro poskytování těchto služeb; 

9. vítá významnější úlohu parlamentů členských států pokud jde o kontrolu zásady 
subsidiarity v rámci řádného legislativního postupu; nicméně se zavazuje, že pokud 
nedojde ke specifické konzultaci s vnitrostátními národními parlamenty, zapojí je 
každoročně do vlastních rozprav o hlavních směrech hospodářské politiky;

10. konstatuje, že akty v přenesené pravomoci stanovené v článku 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie vyhovují finančním právním předpisům; vítá skutečnost, že přenášení 
pravomoci na Komisi je jasněji definováno, co se týká působnosti a doby trvání; nicméně 
upozorňuje na zvláštnosti zejména pokud jde o Lamfalussyho proces, oběh informací 
mezi institucemi a transparentnost vytváření legislativních opatření Komisí, a považuje za 
nezbytné tyto zvláštnosti přinejmenším zachovat, nebo je dokonce rozvíjet směrem k větší 
transparentnosti, lepší spolupráci mezi institucemi a lepšímu dohledu na úrovni EU;

11. žádá Komisi, aby objasnila, jak hodlá vykládat prohlášení k článku 290 Smlouvy o 
fungování EU, který se týká konzultace odborníků v oblasti finančních služeb, a jak hodlá 
tento výklad uplatňovat, kromě litery ustanovení týkajících se aktů v přenesené pravomoci 
ve Smlouvě o fungování Evropské unie;

12. vyzývá Komisi, aby pokud možno využila článek 290 Smlouvy o fungování Evropské 
unie pro podporu používání nařízení v oblasti finančních služeb;

13. vyzývá Komisi, aby neprodleně využila nový článek 197 Smlouvy o fungování Evropské 
unie a zavedla opatření pro správní spolupráci v oblasti daní a dohledu nad trhy finančních 
služeb;

14. vyzývá Radu, aby ve spolupráci s Parlamentem zahájila diskusi o využití ustanovení 
čl. 127 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie, která jí umožní svěřit ECB zvláštní 
úkoly týkající se obezřetnostního dohledu nad úvěrovými a dalšími finančními institucemi 
s výjimkou pojišťovacích podniků.

15. vyjadřuje obavy ohledně doplnění k článku 57 Smlouvy o EU, který se změní na článek 
64 Smlouvy o fungování EU, o postupu pro přijímání omezení volného pohybu kapitálu 
do a ze třetích zemí na základě jednomyslného rozhodnutí členských států v případě, že 
jsou tato omezení v rozporu se stavem liberalizace trhu; domnívá se, že tato nová 
podmínka bude v praxi zábranou pro evropské iniciativy v oblasti finančních trhů, které 
by mohly mít zásadní význam pro udržení evropské finanční stability.
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